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Nas páginas seguintes estamos
disponibilizando a pré-pauta que será analisa-
da, discutida e aprovada em Assembleia, defi-
nindo, assim, a pauta de reivindicações que
servirá de base para definição do nosso Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT).

Num país de efervescência político-econô-
mica como o nosso, cada passo da Campa-
nha Salarial de uma categoria deve ser estu-

dado previamente, porque no atual momento,
infelizmente, trabalhadores e trabalhadoras
são vistos como empecilho para a grande meta
do governo de rifar as estatais — mesmo as
estratégicas como as que compõem o Setor

Elétrico — sem que se consiga entender os
critérios adotados para precificar empresas tão
valiosas e oferta-las ao mercado.

Nesse cenário kafkiano, as ações passam a
ser o objeto de acionistas interessados em lu-
cro imediato sem qualquer compromisso com
a sociedade e com o quadro funcional destas
empresas e o governo atual está aí mesmo
para atender essa demanda através dos cor-

tes de benefícios e
redução dos salários.

Nesse sentido, a
aprovação da pauta
de reivindicações
deve ser vista como
o primeiro passo de
uma batalha que
pode ter suas
nuances porque
estamos em ano elei-
toral, elemento trans-
formados de desvios
de projeto em nome
da perpetuação no
poder.

Mas juntos, unidos e decididos a defender
nossos interesses, nós podemos fazer frente
a esse quadro e garantir um ACT digno.

Como já dizia um velho sindicalista, a luta
está longe de terminar.

A PAUTA É NOSSA

pelo zoom

Dia 23 de março, quarta-feira, às 18 horas
Clique no link abaixo para entrar na Assembleia

ESPECIAL SETOR ELÉTRICO

DE

https://us02web.zoom.us/j/83779517261?pwd=Ym1ZT2dock9qblplV09rbm1NSzJOQT09








































